ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 07.04.2014

ATA Nº 08/2014
Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às dezenove horas, na Sala
das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador
Tiago Uliana, os Vereadores: Expedito Librelotto, João Alberto Ghisleni,
Jossandro Marion, Júlio Della Méa, Marcelo de Moura, Marta Dalla Favera,
Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os
trabalhos da presente Sessão, registrou a presença do Vice-Prefeito Adalberto
Piovesan, da Suplente de Vereadora Eloisa Uliana e do Vereador licenciado
Marcelo Ferraz. Em seguida, determinou a leitura da Ata n.º 07/2014, da Sessão
Ordinária realizada dia trinta e um de março de dois mil e quatorze, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro Marion leu o Of. GP
n.º 26/2014 – Prestação de Contas da Câmara Municipal – Exercício Financeiro de
2013. As demais correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À Mesa,
foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 26/2014: Cria
o concurso fotográfico “Olhares sobre Nova Palma”. Do Legislativo Municipal:
Do Ver. Jossandro Marion: Proposição n.º 15/2014: Pedido de Providências:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito,
providencie a substituição da lâmpada pública na propriedade do Sr. Oscar
Facco, em Vila Cruz. Do Ver. João Alberto Ghisleni: Proposição n.º 16/2014:
Requerimento: Que a Mesa da Câmara forneça as seguintes informações: a)
Tendo início em 1º de janeiro de 2013, até 15 de fevereiro de 2014, qual o valor
total de diárias, empenhado e pago, para Vereadores e funcionários da Câmara,
nominando quem foram os beneficiados; b) No mesmo período, qual valor total
empenhado e pago com inscrições para cursos de capacitação, para Vereadores e
funcionários da Câmara, nominando os beneficiados; c) No mesmo período, qual
o valor total em ressarcimento de despesas de viagens, empenhado e pago para
Vereadores e funcionários da Câmara, nominando os beneficiados. No ESPAÇO
DO GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna, Ver. ODILO
STEFANELLO. Pediu envio de correspondência de parabenização a equipe de
São Francisco, campeã no Municipal de Bochas Feminino, para que sirva de
incentivo e valorização das mulheres no esporte e também para a equipe juvenil
masculina do Comércio, que se sagrou campeã. Após, se manifestou na Tribuna, o
Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Registrou as boas vindas ao Ver. Marcelo de
Moura. Frisou estar feliz com as melhorias no maquinário da Prefeitura, listando a
chegada de uma ambulância e contemplados pelo Governo Federal, com um
caminhão Mercedes, de primeira qualidade, no valor de quase trezentos mil reais.
Respondendo o pedido sobre máquinas da prefeitura que atuaram fora do
município, esclareceu que o Sr. Elci Vestena tem a propriedade na divisa entre os
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municípios de Nova Palma e Júlio de Castilhos, o bloco de produtor está no
munícipio de Nova Palma, mora e contribui aqui. Registrou existir um acordo
entre os Prefeitos de Nova Palma, Júlio de Castilhos e Pinhal Grande, para um
auxiliar o outro, conforme necessidade. Em seguida, registrou ter sido atendido o
pedido do Ver. João Alberto, com a instalação de lâmpada pública para o Sr. João
Vianei Cargnin, na comunidade do Comércio. Respondendo o questionamento do
Ver. Marcelo de Moura, destacou que as máquinas ainda não foram para
comunidade do Rincão dos Fréos, mas logo farão o patrolamento de todas as
estradas. Em seguida, fez uso da Tribuna a Ver.ª MARTA DALLA FAVERA.
Reportou-se ao projeto de lei do Executivo, para aquisição do rolo compactador,
emenda do Deputado Luiz Carlos Heinze, do Ministério da Agricultura,
destacando que forneceu parecer favorável. Também se reportou ao projeto que
concede apoio cultural a entidades, destacando que a comunidade do Santo Inácio
tem recebido atenção especial da Administração, e receberá novamente valores,
que nunca havia recebido e segundo a Secretária de Educação, também receberá
valores do Programa A União faz a Vida. Na escola são desenvolvidos projetos,
com jogos e aulas de violão, pagas pela Administração, aberto para todas as
crianças daquela comunidade. Registrou que se fez presente na Brigada Militar, no
sábado, a convite do Sargento Vagner e sua esposa e do soldado Mayer, onde se
iniciou nova turma do PROERD, sugerindo que se convide, na Semana da
Câmara, a Brigada Militar, juntamente com os pais e crianças, para que possam
expor seus trabalhos. Lembrou que o CAPS-Ad, coordenado pela Márcia Mayer,
também participa no combate as drogas. É lamentável só criticar e achar coisas
para incomodar dentro da Casa, pois podem trabalhar e ajudar a sociedade,
destacando que já existem drogas em Nova Palma, até o êxtase, sendo importante
esses programas, assim como a participação de todos os Vereadores nesses
eventos. Continuando, usou a Tribuna Ver. MARCELO DE MOURA.
Agradeceu o Ver. Expedito pelas palavras e boas vindas e parabenizou a
Secretaria que elaborou o projeto criando o concurso fotográfico, possibilitando
expandir e mostrar pontos turísticos do munícipio. Pediu o patrolamento da
estrada do Sr. Toni Rossato, que se encontra em más condições de trafegabilidade
e também a estrada na propriedade do Senhor Reinaldo Tomazi, onde a enfermeira
Fábia se desloca para o trabalho, que se encontra em precárias condições. Pediu
agilidade no patrolamento da estrada do Rincão dos Fréos, pois segundo algumas
pessoas faz tempo que não acontece. Explicou que na comunidade de Santo
Antônio, não é tão necessário o patrolamento, mas a colocação de material resolve
o problema. Ressaltou que temos um parque de máquinas excelente, cada dia
chegando mais maquinários, mas tem escutado que em muitos momentos tem
havido descuido com o maquinário, com relação ao parque de máquinas, pedindo
ao Líder do Governo para averiguar, pois tem acontecido ultimamente.
Finalizando, fez uso da Tribuna o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI.
Agradeceu e parabenizou a Secretaria de Obras, por ter atendido ao pedido do Sr.
João Cargnin, na comunidade do Comércio. Justificou seu requerimento, referente
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às diárias, destacando que se fala muito na rua, que cada Vereador procura tirar
mensalmente tantas diárias quantas necessária para dobrar seu salário de Vereador,
frisando ser uma mentira. Também se fala na rua, que quando Sua Excelência
tirou licença, em setembro, para cuidar de sua saúde e aproveitou para viajar e
visitar seu filho, que essa licença foi mentira, que fingiu para o INSS lhe pagar e
poder viajar. Explicou que o INSS só paga após rigorosa perícia médica e se lhe
pagaram os quinze dias solicitados é por que a perícia comprovou que tinha razão
em pedir o auxílio, citando o exemplo do Ver. Jossandro, que desistiu de buscar a
restituição, após procedimento médico, devido tanta exigência do INSS.
Agradeceu o Ver. Marcelo que lhe colocou essa situação, comentários que não
podem acontecer. Destacou que nossa Câmara é a que menos tira diária na Quarta
Colônia e irá comprovar, pois já tem informações de outras Câmaras. Destacou
que as informações são para calar os fofoqueiros, que querem denegrir a imagem
dos Vereadores, sendo que estão trabalhando sério e querem contribuir para o
desenvolvimento do município. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve inscritos.
Na Ordem do Dia, foram apreciados os Projetos de Lei do Executivo n.ºs
23/2014, 24/2014 e 25/2014, Projeto de Resolução n.º 02/2014 e Proposição n.º
16/2014 – Requerimento, aprovados por unanimidade, com seus respectivos
pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais não houve inscritos. Concluindo,
o Presidente Ver. Tiago registrou que no dia cinco de maio, na comunidade de
Vila Cruz, será realizada sessão interiorizada. Agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 07 de abril
de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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